
 
 الحاكمة كاثي هوكول    29/11/2021 للنشر فوًرا:

 

 

  الحاكمة هوكول تعلن عن إجراءات لزيادة الوصول إلى المساعدة الغذائية لكبار السن والمعاقين في نيويورك  
  

  تتضمن التغييرات تبسيط تقديم طلبات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية وتمديد فترة تلقي المزايا  
  

  الجهود المبذولة لمساعدة كبار السن المؤهلين على تجنب فقدان األمن الغذائي  
  
أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن تغييرات تهدف إلى تشجيع المزيد من كبار السن الذين يعانون من انعدام األمن   

الغذائي واألفراد المعاقين على التسجيل في برنامج المساعدة الغذائية التكميلية. تشمل التغييرات تبسيط تقديم طلبات الحصول 
، وتمديد المدة التي يمكن أن تتلقى فيها هذه األسر مزايا قبل الحاجة إلى إعادة التأهيل، والقضاء على حاجتهم  SNAPعلى 

  إلكمال مقابلة أثناء عملية إعادة االعتماد.
  

(، مما  COVID-19"لقد تضررت مجتمعات كبار السن والمعوقين في نيويورك بشدة من جائحة ) قالت الحاكمة هوكول،
 SNAPانعدام األمن الغذائي في بعض الحاالت وتفاقمه في حاالت أخرى. إن السماح بوصول أسهل إلى مزايا   أدى إلى

ال ينبغي ألحد أن يتساءل متى ستكون وجبته التالية، وأنا فخورة باتخاذ لهذه المجموعات سيساعد في تخفيف هذا الضغط. 
إلزالة الحواجز التي منعت كبار السن واألفراد ذوي الدخل الثابت من الوصول إلى الفوائد الغذائية التي يمكن    هذه الخطوات

  أن تساعدهم على لحصول على طعامهم."

  
في   SNAPيام المكتب الحكومي للمساعدة المؤقتة ومساعدة اإلعاقة، الذي يدير وافقت وزارة الزراعة األمريكية على ق 

نيويورك، بتوفير عملية تقديم طلبات مبسطة. يمكن استخدام نموذج الطلب المختصر هذا لكل من التقديم وإعادة التأهل 
سر فقط إلى إكمال طلب يتكون من  لتسهيل وتبسيط العملية للمؤهلين من كبار السن والمعوقين. تحتاج األ - SNAPلبرنامج 

ورقة واحدة، من األمام والخلف، مما يقلل بشكل كبير من مقدار الوقت والجهد الالزمين للتقدم أو إعادة االعتماد للحصول  
  على المزايا.

  
شهًرا أطول  12أي  -شهًرا  36بدًءا من ديسمبر، يمكن اآلن لكبار السن في نيويورك إعادة التصديق على مزاياهم لمدة  

من الجدول الزمني السابق إلعادة االعتماد. إضافة إلى ذلك، لن يُطلب من المتقدمين بعد اآلن إكمال مقابلة إلعادة تأكيد  
  أكبر العوائق أمام إعادة التأهيل بنجاح.غالبًا ما تكون واحدة من  -مزاياهم  

  
عاًما أو أكثر، إال أن   60بين البالغين الذين تبلغ أعمارهم  SNAPعلى الرغم من أن نيويورك تتصدر البالد في مشاركة  

لمعوقين لتلقي  بالمائة من كبار السن المؤهلين واألفراد ا 70المعدل ال يزال أقل من المتوسط العام للوالية. يتم تسجيل حوالي 
  بالمائة تقريبًا.  89المزايا، وهو أقل بكثير من تقدير معدل المشاركة على مستوى الوالية البالغ 

  
. يتضمن  SNAPأحد األسباب الرئيسية المقترحة لهذه المشاركة المنخفضة هو طول وتعقيد النموذج المطلوب تقديمه إلى  

الطلب العادي تسع صفحات من األسئلة والمعلومات الموجهة لتحديد أهلية األسرة. ونظًرا ألن العديد من األفراد األكبر سنًا  
ل ثابت ويواجهون عموًما تغييرات أقل بكثير في األسرة، فإن المعلومات المطلوبة أقل واألفراد ذوي اإلعاقة يعيشون على دخ

   بكثير للتحقق من أهليتهم وحساب المزايا.
  



عاًما أو أكبر يؤدي إلى نتائج صحية   65لمن يبلغون  SNAPإضافة إلى ذلك، تُظهر الدراسات أن توفير مزايا برنامج 
وانخفاض إيداع الرعاية طويلة األجل والتكاليف الصحية وزيارات   SNAPأفضل. هناك ارتباط مباشر بين برنامج 

عاًما أو أكبر من تركيز مواردهم   65أيًضا إلى تمكين األشخاص الذين تبلغ أعمارهم  SNAPالطوارئ. يؤدي تلقي مزايا 
  لمحدودة على دفع تكاليف االحتياجات األساسية األخرى مثل الوصفات الطبية واإليجارات.ا
  
"من خالل تسهيل طلب التقدم   قالت باربرا سي غوين، نائبة المفوض التنفيذي لمكتب المساعدة المؤقتة واإلعاقة، 

سكان نيويورك المستضعفين صحيا على  والحفاظ عليها، يمكننا تشجيع عدد أكبر من  SNAPللحصول على مزايا برنامج 
وضع طعام مغذي على المائدة. أحيي قيادة الحاكمة هوكول لمواصلة مساعدة المزيد من األسر في الوالية للوصول إلى مزايا 

SNAP ".الهامة  
  

"بالنسبة لكبار السن، يرتبط انعدام األمن الغذائي بتفاقم األمراض المزمنة   قال غريغ أولسن، مدير مكتب كبار السن، 
والوهن، وهذا هو السبب في أن التغذية كانت محور التركيز األساسي للوباء لدينا جهد االستجابة. تحت قيادة الحاكمة  

لى الغذاء. كانت الحاكمة أيًضا رائدة هوكول، قمنا بتوسيع نماذج التوصيل المنزلي بشكل كبير للتغلب على حواجز الوصول إ 
والمساعدة الطارئة التكميلية لجميع سكان نيويورك الذين يواجهون الجوع. ال يزال الوباء   SNAPفي تعظيم فوائد برنامج 

ذه  يطالبنا بأن نظل ماهرين في تقديم المساعدة لمن هم في أمس الحاجة إليها. أنا فخور بمشاركة الحاكمة هوكول في إنجاز ه
  التغييرات المهمة على البرنامج لتبسيط عملية تقديم الطلبات ولضمان استمرارية المساعدات الغذائية للسكان األكبر سناً."
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